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654
Rej. 99/2003
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 maja 2003 r.
o nadaniu orderu
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676), za wybitne zas∏ugi dla rozwoju medycyny, za
osiàgni´cia w pracy naukowej i dydaktycznej, odznaczony zostaje

Jan Dominik Madej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ZARZÑDZENIE Nr 78 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 wrzeÊnia 2003 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewn´trznych i Administracji
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´puje:

„19) Samodzielny Wydzia∏ Audytu Wewn´trznego.”.
§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

§ 1. W zarzàdzeniu nr 75 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewn´trznych i Administracji (M. P.
Nr 26, poz. 434 i Nr 47, poz. 692) w za∏àczniku w § 2
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

656
ZARZÑDZENIE Nr 79 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie zasad, zakresu i trybu wspó∏dzia∏ania oraz szczegó∏owego rozdzia∏u kompetencji pomi´dzy Agencj´
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu i Wojskowe S∏u˝by Informacyjne
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Zarzàdzenie okreÊla zasady, zakres i tryb
wspó∏dzia∏ania oraz szczegó∏owy rozdzia∏ kompetencji
pomi´dzy Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
zwanà dalej „ABW”, Agencj´ Wywiadu, zwanà dalej
„AW”, i Wojskowe S∏u˝by Informacyjne, zwane dalej
„WSI”.

§ 2. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy ABW, AW i WSI odbywa si´ na zasadach partnerstwa, wzajemnoÊci, niejawnoÊci oraz koordynacji wspólnie prowadzonych
dzia∏aƒ.
§ 3. ABW, AW i WSI wspó∏dzia∏ajà ze sobà, w ramach zadaƒ w∏asnych, w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci:
1) wywiadowczej;
2) kontrwywiadowczej;
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3) analitycznej i informacyjnej;
4) technicznej;
5) ewidencyjno-archiwalnej;
6) szkoleniowej.
§ 4. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy ABW, AW i WSI jest
realizowane przez:
1) wzajemne udost´pnianie informacji pozwalajàcych
na ocen´ problemów wymagajàcych podj´cia
dzia∏aƒ przez pozosta∏e s∏u˝by specjalne;
2) konsultowanie projektów podstawowych rozstrzygni´ç w dziedzinach dotyczàcych zadaƒ ustawowych ka˝dej ze s∏u˝b specjalnych oraz projektowanych przez nie dzia∏aƒ;
3) analiz´ stosowanych form wspó∏dzia∏ania pod kàtem efektywnoÊci realizacji zadaƒ ustawowych ka˝dej ze s∏u˝b specjalnych.
§ 5. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy ABW i AW jest realizowane przez:
1) wymian´ informacji, analiz oraz prognoz zwiàzanych z ocenà zagro˝eƒ godzàcych w bezpieczeƒstwo wewn´trzne paƒstwa oraz jego porzàdek konstytucyjny, a w szczególnoÊci w suwerennoÊç
i mi´dzynarodowà pozycj´, niepodleg∏oÊç i nienaruszalnoÊç jego terytorium, a tak˝e obronnoÊç paƒstwa;
2) udost´pnianie Êrodków techniki operacyjnej;
3) zabezpieczanie dokumentów uniemo˝liwiajàcych
ustalenie danych identyfikujàcych funkcjonariuszy
ABW i AW oraz osób nieb´dàcych ich funkcjonariuszami, udzielajàcych im pomocy przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych;
4) zabezpieczanie obiektów ABW i AW przed ich identyfikacjà;
5) szkolenie funkcjonariuszy ABW oraz AW.
§ 6. 1. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy ABW i WSI jest realizowane przez wymian´ informacji, analiz i prognoz
zwiàzanych z ocenà stanu bezpieczeƒstwa wewn´trznego paƒstwa i jego obronnoÊci oraz z przeciwdzia∏aniem naruszeniom tajemnicy paƒstwowej w zakresie
obronnoÊci.
2. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, odbywa si´ w zakresie:
1) uzyskiwania, analizowania, przetwarzania i przekazywania w∏aÊciwym organom informacji mogàcych mieç istotne znaczenie dla bezpieczeƒstwa
i obronnoÊci paƒstwa;
2) rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagro˝eƒ godzàcych w bezpieczeƒstwo i obronnoÊç paƒstwa;
3) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przest´pstw:
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a) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy
paƒstwowej i innych przest´pstw godzàcych
w bezpieczeƒstwo i obronnoÊç paƒstwa,
b) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i us∏ugami majàcymi znaczenie dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa,
c) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu
bronià, amunicjà i materia∏ami wybuchowymi
oraz bronià masowej zag∏ady;
4) realizowania, w granicach swojej w∏aÊciwoÊci, zadaƒ s∏u˝by ochrony paƒstwa oraz wykonywania
funkcji krajowej w∏adzy bezpieczeƒstwa w zakresie
ochrony informacji niejawnych w stosunkach mi´dzynarodowych;
5) prowadzenia kontrwywiadu radioelektronicznego;
6) udost´pniania Êrodków techniki operacyjnej;
7) zabezpieczania dokumentów uniemo˝liwiajàcych
ustalenie danych identyfikujàcych funkcjonariuszy
ABW i ˝o∏nierzy WSI oraz osób nieb´dàcych ich
funkcjonariuszami lub ˝o∏nierzami, udzielajàcych
im pomocy przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych;
8) zabezpieczania obiektów ABW i WSI przed identyfikacjà;
9) szkolenia funkcjonariuszy ABW oraz ˝o∏nierzy WSI.
§ 7. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy AW i WSI jest realizowane przez:
1) wymian´ informacji, analiz oraz prognoz zwiàzanych z:
a) ocenà zagro˝eƒ godzàcych w obronnoÊç, bezpieczeƒstwo i mi´dzynarodowà pozycj´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencja∏ ekonomiczny i obronny, niepodleg∏oÊç oraz nienaruszalnoÊç jej terytorium, w tym uzyskanych w drodze
wywiadu elektronicznego,
b) przeciwdzia∏aniem naruszeniom tajemnicy paƒstwowej w zakresie obronnoÊci;
c) mi´dzynarodowym obrotem bronià, amunicjà
i materia∏ami wybuchowymi, Êrodkami odurzajàcymi i substancjami psychotropowymi oraz
bronià masowej zag∏ady, a tak˝e Êrodkami jej
przenoszenia,
d) mi´dzynarodowym obrotem towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeƒstwa paƒstwa,
e) ochronà zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich pracowników
przed dzia∏aniami obcych s∏u˝b specjalnych i innymi dzia∏aniami mogàcymi przynieÊç szkod´
interesom Rzeczypospolitej Polskiej;
2) udost´pnianie Êrodków techniki operacyjnej;
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3) zabezpieczanie dokumentów uniemo˝liwiajàcych
ustalenie danych identyfikujàcych funkcjonariuszy
AW i ˝o∏nierzy WSI oraz osób nieb´dàcych ich
funkcjonariuszami lub ˝o∏nierzami, udzielajàcych
im pomocy przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych;

przez WSI ich zadaƒ bezpoÊrednio na rzecz lub w interesie Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zagro˝eƒ godzàcych w obronnoÊç paƒstwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 1326), zwanej dalej „ustawà o WSI”.

4) zabezpieczanie obiektów AW i WSI przed ich identyfikacjà;

3. Szczegó∏owy rozdzia∏ kompetencji pomi´dzy AW
i WSI nast´puje przez realizowanie przez AW jej zadaƒ
w zakresie ochrony bezpieczeƒstwa zewn´trznego
paƒstwa, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, oraz
realizowanie przez WSI ich zadaƒ bezpoÊrednio na
rzecz lub w interesie Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie zagro˝eƒ godzàcych w obronnoÊç
paƒstwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o WSI.

5) szkolenie funkcjonariuszy AW oraz ˝o∏nierzy WSI.
§ 8. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy ABW, AW i WSI w zakresie prowadzenia ewidencji operacyjnej jest realizowane na podstawie przepisów w sprawie sposobu
wspó∏dzia∏ania s∏u˝b specjalnych z Szefem ABW w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji zainteresowaƒ operacyjnych s∏u˝b specjalnych.
§ 9. 1. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy ABW, AW i WSI
odbywa si´ w trybie bezpoÊrednich lub pisemnych
kontaktów utrzymywanych przez przedstawicieli tych
s∏u˝b na odpowiednich szczeblach ich struktur organizacyjnych.
2. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy ABW, AW i WSI mo˝e
nast´powaç za poÊrednictwem, powo∏ywanych przez
szefów tych s∏u˝b na podstawie odr´bnych przepisów,
sta∏ych lub doraênych zespo∏ów.
§ 10. 1. Szczegó∏owy rozdzia∏ kompetencji pomi´dzy ABW i AW nast´puje przez realizowanie przez ABW
jej zadaƒ w zakresie ochrony bezpieczeƒstwa wewn´trznego paƒstwa i jego porzàdku konstytucyjnego,
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawà”, oraz realizowanie przez AW jej zadaƒ w zakresie ochrony bezpieczeƒstwa zewn´trznego paƒstwa, o których mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy.
2. Szczegó∏owy rozdzia∏ kompetencji pomi´dzy
ABW i WSI nast´puje przez realizowanie przez ABW jej
zadaƒ w zakresie ochrony bezpieczeƒstwa wewn´trznego paƒstwa i jego porzàdku konstytucyjnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, oraz realizowanie

4. Przepis ust. 2 nie dotyczy kompetencji ABW i WSI
wynikajàcych z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95,
z póên. zm.1)).
§ 11. 1. Je˝eli informacje lub materia∏y uzyskane
w wyniku realizacji zadaƒ przez ABW, AW lub WSI
wskazujà, ˝e sprawa b´dàca ich przedmiotem nale˝y
do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci innej s∏u˝by specjalnej, s∏u˝ba, która uzyska∏a te informacje lub materia∏y, powiadamia o tym w∏aÊciwà s∏u˝b´.
2. W przypadku wàtpliwoÊci co do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci s∏u˝by specjalnej w jednostkowej sprawie,
Szef ABW, Szef AW albo Minister Obrony Narodowej
zwracajà si´ do Prezesa Rady Ministrów o wskazanie
s∏u˝by specjalnej w∏aÊciwej do dalszego prowadzenia
sprawy.
§ 12. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 17, poz. 155.
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ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏, 20 z∏
i 200 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140,

poz. 938, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718
i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141,
poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303.

